
Třída: 5. C 
18. - 22. 5. 

Předmět: Vzdělávací témata

Český jazyk a literatura

Vlastní jména:
1. Udělej si zápisky do sešitu a vypracuj cvičení na konci 

prezentace: https://drive.google.com/open?
id=1aQi6pBQHQH7mJJsenVlWspkopCHJJBIR

      
2. Dále procvičuj pravopis na www.pravopisne.cz

Pracovní listy a další drobné aktivity budou i na Google učebně v kurzu 
Český jazyk (kód: zctrlop) 

Anglický jazyk

p. uč. Cieślik:
British houses:

1. Vypiš si a nauč se slovíčka z pracovního sešitu strana 84 sekce 
Culture (26 slovíček)

2. Přečti si a přelož článek o bydlení v Británii: učebnice strana 
60/1 (do sešitu odpověz, zda jsou otázky pravda/lež/nelze říct) a
60/2 (do sešitu odpověz na otázky o České republice)

3. Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=-
bF_O5f4Qgk  (video nabízí možnost zapnutí AJ titulků pro 
lehčí porozumění - po najetí na video kurzorem myši se objeví 
vpravo dole ikonky a jedna z nich je zapnutí titulků)

Další drobné aktivity a hry k procvičování na Google učebně (kód kurzu
uarbina).

p. uč. Šimonovská:
1. Procvičovat přítomný prostý čas a slovní zásobu 5. lekce
2. Sloveso „can“

- do školního sešitu vypsat gramatiku z PS, str. 77/5.5 + 
vysvětlím na Skypu
- do sešitu: učebnice str. 59/5; PS str. 48, 49/3 + 4c
https://en.islcollective.com/english-esl-
worksheets/grammar/modals/who-says-can/cant/13007 (bude na
Fredovi)
- připravit si/dokázat říci min. 6 vět o tom, co umím/neumím – 
může sloužit jako pomůcka: https://en.islcollective.com/english-
esl-worksheets/grammar/questions-interrogative/speaking-
worksheet-can-you/3629 (bude ke stažení i na Fredovi)

3. Dle svého tempa možno pokračovat v četbě knihy (nepovinné - 
jen pokud stíháte zadané úkoly) 

Matematika

1. Do školního sešitu: Matematika 3 díl (fialová) str. 15/cv. 8 a 9. 
2. dále do školního sešitu str. 17 – nadpis: Sčítání a odčítání 

zlomků- opsat červené rámečky + cv. 4 a 7. 
3. Do sešitu geometrie: str. 16 - nadpis: Pravidelné obrazce - 

opsat červený rámeček, namalovat obrazce + cv. 2, přepsat 
tabulku společně s obvody. 

Informatika
Udělej si kvíz:
http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=82&index=1 
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Vlastivěda
Evropa, Evropská unie – učeb. str. 49, do sešitu text Zapamatuj si
Slovensko – učeb.str. 50-51, do sešitu text Zapamatuj si 

Přírodověda

1. Opakování učiva: Nervová soustava + PS str. 35, 36, 37
2. Učebnice str. 64: Rozmnožovací soustava
3. V rámci opakování doporučuji zhlédnout:

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE,
https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64 
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